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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 
ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce 

Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr VI/55/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce, wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się treść § 1 pkt 8 i wprowadza nową w brzmieniu: „8) Oddziały Przedszkolne w Szkole 
Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach, z siedzibą w Gorzyczkach przy ulicy Leśnej 
46, 44-350 Gorzyczki”; 

2) w § 1 po pkt 9 uchwały dodaje się pkt 10 o następującej treści: "10) Oddziały Przedszkolne w Szkole 
Podstawowej w Rogowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie z siedzibą 
w Rogowie przy ulicy Szkolnej 2, 44-362 Rogów". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, Rada 
Gminy ustala sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce. 

W związku z utworzeniem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rogowie wchodzącej 
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie oraz kolejnego oddziału w Szkole Podstawowej Nr 2 
im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach, Rada Gminy Gorzyce wprowadza zmianę w treści § 1 Uchwały 
Nr VI/55/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce.  Zmiana ta ma charakter porządkujący. 
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